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AZTN sankcionirao kartele zaštitara i marina
zbog dogovora o cijenama usluga
U kartelu zaštitara riječ je bila o dogovoru o minimalnim cijenama usluga privatne tjelesne zaštite, a u
kartelu marina o razmjeni informacija o budućim cijenama vezova u hrvatskim lukama nautičkog turizma

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja donijela je dva
rješenja kojima je utvrđeno narušavanje tržišnog natjecanja
sklapanjem zabranjenih horizontalnih sporazuma.
Riječ je o kartelu sedam poduzetnika na tržištu usluge pružanja privatne tjelesne zaštite i
kartelu devet poduzetnika na
tržištu usluge zakupa nautičkih
vezova.
U oba slučaja poduzetnici su
se dogovarali o cijenama usluga.
U prvom kartelu riječ je o dogovoru o minimalnim cijenama
usluga privatne tjelesne zaštite,
a u drugom, o razmjeni informa-
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7,6
milijuna kuna

je ukupni iznos
upravno-kaznene
mjera za oba
kartela

cija o budućim cijenama vezova
u hrvatskim lukama nautičkog
turizma. Agencija je sudionicima
ovih kartela izrekla upravno-kaznene mjere u ukupnom iznosu
od 7,6 milijuna kuna.
Pri izricanju upravno kaznenih mjera Agencija je u obzir
uzela težine povreda i otegotne i
olakotne okolnosti te je procijenila da će iznosi upravno-kaznenih mjera izrečenih sudionicima
kartela, uz posebni preventivni
učinak, imati i opći preventivni učinak kao upozorenje svim
drugim poduzetnicima da se ne
upuštaju u povrede propisa o
tržišnom natjecanju.
Kako je u o oba slučaja
riječ o sporazumima koji su
zabranjeni po svojoj prirodi
odnosno smatra se da je narušavanje tržišnog natjecanja
cilj takvih sporazuma, Agencija nije trebala dokazati njihove učinke na tržište odnosno
na interese potrošača.

Cijenu od 32,53 kune “zaštitari” dogovorili na sastanku

A

gencija je u postupku protiv
poduzetnika Sokol Marić,
AKD-Zaštita, Securitas Hrvatska,
Klemm Sigurnost, Bilić-Erić, V
GRUPA, i Arsenal-Ivezić utvrdila
da su ti poduzetnici 23. listopada
2013. sudjelovali na sastanku na
kojem su dogovorili minimalnu
cijenu usluga privatne tjelesne
zaštite od 32,52 kune.
Također, utvrđeno je da dogovor postignut na tom sastanku ima sve elemente kartelnog
sporazuma. Konkretno, sastanku
su prisustvovali poduzetnici koji
su izravni tržišni takmaci. Iako je
riječ o poduzetnicima različite
tržišne snage, dogovorili su minimalni trošak sata rada zaštitara
od 32,50 kuna, kao donju granicu
rentabilnosti poslovanja za sve
sudionike sastanka.

Nije trošak rada, nego
usluge

Agencija je utvrdila da su posti-
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Zaštitarima je
Agencija izrekla
5,325.000,00 kuna
upravno-kaznenih
mjera

zanjem toga dogovora sudionici
kartela narušili tržišno natjecanje
na tržištu usluga privatne tjelesne
zaštite u razdoblju od 23. listopada 2013. do 17. siječnja 2014.
Takav dogovor o minimalnoj
cijeni usluge, smatra se teškom
povredom propisa o tržišnom
natjecanju. Naime, dogovorom
o cijenama poduzetnici, svjesno i
namjerno, međusobnu konkurenciju pretvaraju u suradnju, čime
izravno štete interesima potrošača. Agencija nije prihvatila obranu sudionika sporazuma kako je
u konkretnom slučaju bila riječ
samo o “usuglašavanju” troška

rada, a ne cijene usluge koja će
se nuditi trećima.Trošak rada čini
najveći dio ukupnog troška usluge
tjelesne zaštite, a troškovi poslovanja svakog poduzetnika sasvim
su individualni te je u praksi nemoguće da budu potpuno isti za
više poduzetnika. Uz to, Agencija
je utvrdila da je većina sudionika
sastanka upravo taj dogovoreni
iznos cijene usluge ponudila na
natječajima na kojima su sudjelovali nakon održanog sastanka, iz
čega se može zaključiti da je sporazum i primjenjivan u praksi.

Izravno utvrđenje cijena

Iako neki sudionici sastanka nisu
postupali u skladu s dogovorom
odnosno i u svojim su ponudama
naznačavali i druge iznose (manje
od dogovorenih na sastanku), to
ne može značiti da u tom slučaju ne postoji odgovornost poduzetnika za povredu propisa o
tržišnom natjecanju, a pogotovo

2.
tjelesnA zaštitA

sporazumi

se ne može smatrati dokazom o
nepostojanju sporazuma, budući da
svaki poduzetnik mora samostalno
donositi poslovne odluke i odrediti
svoje ponašanje na tržištu, dok svaka koordinacija i sudjelovanje u dogovoru među konkurentima predstavlja kršenje propisa o tržišnom
natjecanju. Agencija je sudionicima
ovoga kartela izrekla upravno-kaznene mjera u ukupnom iznosu od
od 5.325.000,00 kuna.
Pri donošenju odluke o visini
upravno-kaznenih mjera Agencija
se vodila utvrđenjem da je riječ o
kartelnom sporazumu o izravnom
utvrđivanju cijena koji predstavlja
najteži oblik povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Pritom je
kao otegotnu okolnost uzela u obzir činjenicu da je riječ o sporazumu
koji se primjenjivao na čitavom teritoriju Republike Hrvatske na kojem
članovi kartela imaju značajan tržišni
udio. Kao olakotnu okolnost, Agencija je uzela u obzir da je sporazum
primjenjivan relativno kratko i to ne
od svih sudionika sporazuma, što je
umanjilo štetne posljedice tog sporazuma na tržišno natjecanje.

nautički turizam

veliki poduzetnici

udruženje poduzetnika
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Marine javno razmjenjivale informacije o budućim cijenama usluga

U

postupku koji je vodila protiv poduzetnika Adriatic
Croatia International Club, Tehnomont, Marina Šibenik, Ilirija,
Marina Hramina, Brodogradilište i marina Betina, Marina Punat, Marina Dalmacija i Marina
Borik te protiv Hrvatske gospodarske komore, pokrenutog
na inicijativu poduzetnika Aba
Vela, Agencija je utvrdila kako
su predstavnici marina na sjednici Vijeća Udruženja nautičkog
turizma (marina) Hrvatske gospodarske komore, održanoj u
listopadu 2012. u Biogradu na
moru, međusobno razmjenjivali
informacije o budućim cijenama
svojih usluga.
Konkretno, sudionici sjednice su najavili da u 2013. godini neće podignuti cijene svojih
usluga, dok će oni koji “...podignu cijene, to učiniti samo za
postotak inflacije u Republici
Hrvatskoj”.

Unaprijed otklonjena
neizvjesnost postupanja

Iako Agencija nije utvrdila postojanje izričitog dogovora o
podizanju cijena za točno određeni iznos, utvrđeno da je došlo do razmjene strateških informacija o budućim cijenama,
što je dovelo do usklađenog
ponašanja stranaka. Razmjenom informacija o cijenama na-
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Marine i HGK
ukupno su
dobili 2.263.000,00
kuna upravnokaznenih mjera
Razmjena
strateških
informacija dovela
je do usklađenog
ponašanja
konkurenata

jma vezova u idućoj godini, čak
i bez postojanja međusobnog
dogovora o cijenama, sudionici
sporazuma su unaprijed otklonili neizvjesnost oko budućeg
postupanja.
Stoga razmjena pojedinačnih
podataka o predviđenim budućim cijenama između konkurenata predstavlja teško ograničenje tržišnog natjecanja.
Ako se, pritom, poduzetnik
koji sudjeluje na sastanku na
kojem se razmjenjuju strateške
informacije javno ne ogradi od
takve rasprave i odmah ne napusti sastanak, time druge sudionike dovodi do uvjerenja da
se slaže sa zaključcima i da će u
skladu s njima i postupiti. Stoga
se u takvim situacijama smatra

da su svi sudionici sastanka sudjelovali u kršenju propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Odgovornost HGK

Budući da se sporna razmjena
strateških informacija odvijala
u okrilju strukovnog udruženja
kojem su prisustvovali predstavnici toga udruženja, Agencija je
postupak vodila i protiv Hrvatske gospodarske komore.
Ovo je osobito važno zbog
toga što se od HGK, kao interesnog udruženja poduzetnika,
očekuje posebna odgovornost
u educiranju i osiguravanju poštivanja propisa od strane njegovih članova.
Stoga je nedvojbeno da u
konkretnom slučaju postoji od-

govornost HGK za sudjelovanje
u tom sporazumu, budući da je
stručni predstavnik te institucije
trebao barem upozoriti sudionike sjednice na protupravnost
njihova ponašanja.
Ipak, kako nije utvrđena nikakva dodatna aktivnost HGK
koja bi poticala razmjenu osjetljivih informacija između članica
ili postizanje dogovora koji bi
mogao predstavljati zabranjeni sporazum, Agencija je HGK
izrekla simboličnu upravnokaznenu mjeru u iznosu od
100.000 kuna.
Ostalim sudionicima zabranjenog sporazuma Agencija je izrekla upravno-kaznene
mjere u ukupnom iznosu od
2.263.000,00 kuna.

3.
medijsko nakladništvo

tiskani mediji

elektronički mediji

distribucija

oglašavanje

Poziv nakladnicima medija i elektronskih medija
da AZTN-u prijavljuju koncentracije na ocjenu

zakonodavstvo

M. Cerovac imenovan
predsjednikom
VZTN-a

Medijske koncentracije podliježu obvezi prijave na ocjenu
Agenciji neovisno o ekonomskom pragu njihove veličine

I

ako se Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u prethodnim
godinama u nekoliko navrata
javno obraćala poduzetnicima iz
područja medija i elektronskih
medija podsjećajući ih na obveznu prijavu koncentracije u slučajevima transakcija koje dovode
do promjene u kontroli nakladnika medija, statistika Agencije
pokazuje da se, unatoč zakonskoj
obvezi, trend propuštanja prijava
koncentracija u području medija
nastavlja.
Tako je samo u 2014. Agencija po službenoj dužnosti otvorila ukupno sedam (7) predmeta
ocjene koncentracija iz područja
medija koje su poduzetnici propustili sami prijaviti. S obzirom da
propuštanje prijave predstavlja
povredu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, Agencija u takvim
slučajevima poduzetnicima izriče
upravno-kaznene mjere do visine
od jedan posto ukupnog prihoda poduzetnika iz godine koja je
prethodila koncentraciji. Stoga
Agencija, kako bi prevenirala povrede propisa i izbjegla sankcio-
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7medijskih

koncentracija nije
prijavljeno u 2014.

niranje poduzetnika-nakladnika
medija, ponovno skreće pažnju
poduzetnicima na tom tržištu da
medijske koncentracije podliježu
obvezi prijave na ocjenu Agenciji
neovisno o ekonomskom pragu
njihove veličine! Naime, tržište
medija predstavlja izuzetak od
općeg pravila obveze prijave koncentracije Agenciji na ocjenu, prema kojem obvezi prijave i kontroli
podliježu samo one koncentracije čiji sudionici, prema kriteriju
ostvarenog prihoda, prelaze zakonom utvrđeni prag ekonomske
veličine. Međutim, Opći zakon na
području medija, odnosno Zakon
o medijima, izrijekom upućuje da
obveza prijave koncentracije na
ocjenu Agenciji nastaje neovisno
o ostvarenom pragu ekonomske

veličine konkretne transakcije na
tržištu medija.
Naime, dok Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima područje koncentracije
nakladnika uređuju isključivo sa
stajališta pluralizma medija, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
koncentracije u području medija
i elektronskih medija ocjenjuje
sa stajališta promjene u kontroli
nakladnika medija. U svim takvim
slučajevima, prijava koncentracije
u području medija i elektronskih
medija podnosi se Agenciji sukladno člancima 19. i 20. ZZTN-a,
članku 36. Zakona o medijima,
članku 65. stavku 1. Zakona o
elektroničkim medijima i odredbama Uredbe o načinu prijave i
kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika NN.
Obrazac za prijavu koncentracije na ocjenu Agenciji kao i
osnovne informacije vezane uz
prijavu koncentracije u smislu
odredbi ZZTN-a dostupni su na
službenim mrežnim stranicama
Agencije www.aztn.hr, pod odjeljkom Prijava koncentracija.

H

rvatski sabor je 26. ožujka
2015., na prijedlog Vlade
Republike Hrvatske, donio odluku o imenovanju Mladena Cerovca, mag.iur predsjednikom
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Prethodno je Hrvatski
sabor donio odluku o razrješenju Mladena Cerovca dužnosti
člana Vijeća za zaštitu tržišnog
natjecanja, zbog isteka mandata.
Petogodišnji mandat predsjednika Vijeća započinje 15. travnja
2015. Cerovac je magistar prava
i ima položen pravosudni ispit, a
u Agenciji radi na najodgovornijim poslovima od njenog osnivanja 1997. Dužnost člana Vijeća obnašao je od 2005. Uže se
specijalizirao za kontrolu koncentracija poduzetnika. Autor je
knjige “Rječnik pojmova prava
i politike tržišnog natjecanja” i
koautor udžbenika “Uvod u Europsku uniju” i “Pravno okruženje poslovanja” te autor značajnog broja stručnih članaka.
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Konferencija o tržišnom natjecanju u Rovinju –
mjesto analize pravila, postupaka i sudske prakse
U središtu konferencije je bio odnos između javnopravne i privatne provedbe prava tržišnog natjecanja jer
je, uz javnopravnu, privatnopravna provedba pred sudovima način dugoročnog osiguranja ujednačene i
učinkovite primjene prava tržišnog natjecanja na nacionalnoj razini i na razini EU
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N

e smijemo zaboraviti kako
je učinkovita provedba
propisa o tržišnom natjecanju
conditio sine qua non za razvoj
i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u najširem
smislu pa je održavanje stručne
konferencije s vrlo širokim dijapazonom tema, način da zajedno
ukažemo na važnost i potrebu
učinkovitog funkcioniranja tržišnog natjecanja i, posebno,
uloge općih regulatora u tom
složenom procesu” – naglasio je
Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog
natjecanja na otvaranju Četvrte
međunarodne znanstvene konferencije Petar Šarčević pod nazivom Pravila tržišnog natjecanja
i državnih potpora EU-a koja se
9. i 10. travnja 2015. održala u
Rovinju.
Agencija za zaštitu tržišnog
natjecanja je, naime, zajedno sa
Zavodom za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta u

sudionika okupila
je rovinjska
konferencija

Rijeci i Hrvatsku udrugu za poredbeno pravo bila organizator
konferencije koja je u Rovinju
okupila više od 120 sudionika
- stručnjaka za područje prava
tržišnog natjecanja i državnih
potpora iz institucionalne, znanstvene, sudske i gospodarske zajednice. Dvodnevna konferencija

je bila mjesto analize zakonodavnih novina i, praktičarima iz gospodarstva, osobito važne sudske
prakse u području pravila EU-a o
tržišnom natjecanju i državnim
potporama.
Naime, ta su pravila uspostavljena s isključivim ciljem postizanja i očuvanja pravilnog funk-

cioniranja unutarnjeg tržišta.

Uloga AZTN-a u
javnopravnoj provedbi

U središtu konferencije je bio
odnos između javnopravne i privatne provedbe prava tržišnog
natjecanja jer je, uz javnopravnu,
privatnopravna provedba pred

sudovima, način dugoročnog osiguranja ujednačene i učinkovite
primjene prava tržišnog natjecanja na nacionalnoj razini i na razini EU.
“U kontekstu javnopravne
provedbe odlučujuću funkciju
imaju nacionalna tijela za zaštitu
tržišnog natjecanja pa je tako i
uloga Agencije da doprinese otklanjanju zapreka na tržištu kako
bi ono dobro funkcioniralo za
potrošače, poduzetnike i gospodarstvo u cjelini. Taj cilj AZTN
postiže provedbenom praksom
i promicanjem kulture tržišnog
natjecanja. U provedbenoj praksi
posebno je značajno utvrđivanje

5.
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i sankcioniranje povreda propisa
kojima se štiti tržišno natjecanje”
– istakao je Cerovac u uvodnom
izlaganju.
Na području javnopravne implementacije propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, Cerovac je apostrofirao ulogu Visokog upravnog
suda RH kao tijela koje kontrolira zakonitost odluka Agencije
za zaštitu tržišnog natjecanja te
time aktivno sudjeluje u stvaranju ispravne provedbene prakse
Agencije u materijalno-pravnom i
procesno-pravnom smislu, uključujući i nadzor ovlasti Agencije,
kao što je provođenje nenajavljenih pretraga.
Na ulogu Visokog upravnog
suda u kontroli odluka AZTN-a
kroz pitanje osiguranja odgovarajuće razine pravne zaštite u
postupcima iz područja tržišnog
natjecanja posebno se osvrnula
prof. Dubravka Akšamović, do-
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međunarodni odnosi

zakonodavstvo

Jedan predmet iz tržišnog natjecanja na zagrebačkom TS
Konferenciju je otvorila Sandra Artuković Kunšt, zamjenica
ministra pravosuđa koja je naglasila važnost provedbe propisa
o zaštiti tržišnog natjecanja i državnih potpora kao izuzetno
dinamičnog područja koje je od osobitog značaja za Europsku
uniju, ali i Hrvatsku kao njezinu najmlađu članicu. Iz perspektive
Ministarstva pravosuđa, pak, prema njezinim su riječima, važne
mjere koje su poduzete u reformi pravosuđa kako bi se postiglo
žurnije postupanje, smanjenje broja predmeta, ravnomjerna
opterećenost sudaca te ujednačavanje sudske prakse. Ispred
trgovačkih sudova, skup je pozdravio Mario Vukelić, predsjednik
Trgovačkog suda u Zagrebu koji je naveo kako je na Trgovačkom
sudu u Zagrebu u prošloj godini bio jedan predmet iz područja
tržišnog natjecanja.

centica na Pravnom fakultetu u
Zagrebu.

Koja je prava razina
pravne zaštite?

Pristup sudova odnosno sudska
kontrola odluka regulatora bile
su jedna od središnjih tema kon-

Prezentacija odluka AZTN-a iz 2014. i 2015.
Mladen Cerovac je uz uvodni govor na
konferenciji održao i prezentaciju o “Istražnim
ovlastima i sudskoj kontroli odluka AZTN-a”,
dok je Vesna Patrlj, zamjenica predsjednika
VZTN-a, na konferenciji izložila temu o
odlukama Agencije iz 2014. i 2015. donesenima
u mandatu novoga Vijeća. Prezentacija je
obuhvatila analizu postupanja Agencije u
postupku ocjene koncentracije AgrokorMercator te tri odluke u kojima je Agencija
utvrdila postojanje kartela, uključujući i odluke
u postupcima protiv zaštitara i marina.

ferencije na kojoj su sudionici,
primjerice, izravno od sudaca i
savjetnika Općeg suda EU mogli
čuti promišljanja o radu Općeg
suda, ali i novinama u provedbi
pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, primjerice, u ispitnim ovlastima Europske komisije te u pokaj-
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znanost

unutarnje tržište

Teme prezentirane
na konferenciji
bit će kao članci
objavljene u
zborniku radova

ničkim programima i postupku
nagodbe u kartelnom pravu. Statistika EK, primjerice, pokazuje
kako je prosječan tijek trajanja
postupka pred EK 4,8 godina te
kako se s nagodbom taj prosjek
smanjuje na 2,5 godine. S obzirom
na rastući trend broja nagodbi u
postupcima pred Komisijom i
smanjenje broja sudskih postupaka, na konferenciji se mogla
čuti i dilema može li se Opći sud
smatrati sudom specijaliziranim
za postupke iz područja tržišnog
natjecanja. Sudeći prema iznesenim tezama jednog od sudskih
savjetnika Općeg suda EU, novi
izazovi se otvaraju i u pitanjima
novčanih kazni i temeljnih prava
u ovim postupcima.

Direktiva o naknadama
štete

Budući da javna provedba prava
tržišnog natjecanja nije cjelovita
ako nije nadograđena s privatnopravnom provedbom, ključna
je u tome uloga nacionalnih sudova i sudaca kojima dodatan
izazov nakon ulaska Hrvatske u
EU predstavlja i izravna primjena članka 101. i 102. Ugovora o

funkcioniranju EU od strane (trgovačkih) sudova. Sudovi moraju
voditi računa o izravnoj primjeni
europskog prava, o ulozi nacionalne Agencije u postupcima,
obvezi obavještavanja Agencije o
postupcima koji se vode primjenom članka 101. ili 102. UFEU i o
dostavljenim mišljenjima EK, kao
i o tome da presude nisu suprotne odlukama Europske komisije
(jedinstvena primjena EU prava
tržišnog natjecanja).
Ipak, kao najznačajniji aspekt
privatne provedbe prava tržišnog
natjecanja, izdvajaju se postupci
za naknade štete nastale povredom prava tržišnog natjecanja.
Nova EU Direktiva o naknadama
štete koje države članice moraju
implementirati u svoje zakonodavstvo tijekom 2016., značajan
je korak u ujednačavanju postupaka država članica koja bi trebala doprinijeti povećanom broju
parnica za naknade štete i postići
optimalan balans između javne i
privatne provedbe prava tržišnog
natjecanja i osigurati da žrtve povreda prava tržišnog natjecanja
dobiju punu kompenzaciju povrede koju su pretrpjeli. Naime,
za ostvarenje potpune učinkovitosti provedbe članaka 101. i 102.
Ugovora o funkcioniranju EU, neophodno je da svatko, pojedinac,
potrošač, poduzetnik, ili tijelo
javne vlasti, može pred nacionalnim sudovima zatražiti naknadu
za štetu koja mu je prouzročena
kršenjem tih odredaba.

6.
plinarstvo

servisne usluge

motorna vozila
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zakonodavstvo

industrija

AZTN o Pravilniku o uređajima, opremi i sustavima
za pogon motornih vozila plinom
Obveza servisnih radionica da imaju izravno sklopljene ugovore i s proizvođačem plinske instalacije i s
ovlaštenim zastupnikom za komponente koje se u njih ugrađuju, prepreka su pristupu poduzetnika tržištu

P

oduzetnik Eko gas d.o.o. od
Agencije je zatražio mišljenje
o primjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon
motornih vozila plinom.
Riječ je o poduzetniku koji je
uvoznik, distributer i ugrađivač
opreme i sustava za pogon vozila na LPG (ukapljeni naftni plin)
i CNG (prirodni komprimirani
plin) koji sukladno Pravilniku o
uređajima, opremi i sustavima za
pogon motornih vozila plinom
obavlja poslove kao servisna
radionica i kao ovlašteni zastupnik.

Ovlaštenje od proizvođača

Također, Eko gas je od proizvođača Auto-Gaz Centrum
(AGC) iz Poljske ovlašten za
distribuciju, ugradnju i servisiranje sustava plinskih instalacija
na području Republike Hrvatske.
Uz to, Eko gas posjeduje izjavu
AGC-a kako taj proizvođač ima
sklopljene ugovore s poslovnim
partnerima-proizvođačima komponenti/dijelova koje ugrađuje u

svoje setove (primjerice Tomasezzo Achille, Alex, Certools,
Gurtner, HANA, KME). Prema
navodima poduzetnika, nadležno
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Pravilnik tumači na način da svaka komponenta
unutar sustava mora imati ovlaštenog zastupnika te da ugovor
koji Eko gas ima s proizvođačem/
principalom AGC, ne predstavlja
dovoljan dokaz o ispunjavanju

uvjeta za rad servisne radionice u
dijelu koji se odnosi i na ugradnju
dijelova/komponenti drugih proizvođača koji se ugrađuju u taj set
proizvoda (plinskih instalacija).

Prepreke pristupu tržištu

Agencija je izvršila uvid u odredbe Pravilnika čije zadnje izmjene i dopune su stupile na snagu
5. srpnja 2014. te koji je bio na
snazi u vrijeme kada je zaprimila

zahtjev poduzetnika za davanjem
mišljenja.
Na temelju podataka kojima
je Agencija raspolagala u ovom
slučaju, proizlazi kako Ministarstvo prilikom davanja odobrenja
za rad servisne radionice nije na
uvid zatražilo ugovore koje AGC
kao proizvođač ima sklopljene sa
svojim ugovornim partnerimaproizvođačima komponenti, već
je zahtjev Eko gasa odbilo zato
što nema izravno sklopljene ugovore s proizvođačima dijelova/
komponenti koji se ugrađuju u
set proizvoda (plinskih instalacija) AGC-a.
Uvažavajući sigurnosne razloge, Agencija s aspekta propisa o
zaštiti tržišnog natjecanja smatra
kako je inzistiranje na postojanju
izravnog ugovora između poduzetnika Eko gas d.o.o. i ovlaštenog
zastupnika proizvođača dijelova/
komponenti koji se ugrađuju u
set (plinsku instalaciju) proizvođača AGC, kao uvjeta koje Ministarstvo traži u svom tumačenju
Pravilnika, otegotno odnosno

!

Mišljenje je Agencija
dala isključivo s
aspekta propisa o
zaštiti tržišnog
natjecanja

ograničavajuće. S druge strane,
Agencija smatra da se ispunjavanjem toga uvjeta ne postiže svrha odnosno sigurnost konačnog
proizvoda jer proizvođač AGC
već ima sklopljene ugovore s
proizvođačima dijelova/komponenti koji se ugrađuju u njegov
set (plinsku instalaciju).
Stoga Agencija, isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog
natjecanja, smatra kako određivanje uvjeta za rad servisne
radionice na način da ista mora
imati izravno sklopljene ugovore
i s ovlaštenim zastupnikom za dijelove/komponente koji se ugrađuju u set (plinsku instalaciju),
stvara prepreke pristupu poduzetnika tržištu.
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Postupak “AZTN protiv VIO” izložen na seminaru u Budimpešti
Seminar je bio usmjeren na temu mjera i obveza koje poduzetnici preuzimaju
u predmetima zaštite tržišnog natjecanja

P

redstavnici AZTN-a sudjelovali su na tematskom seminaru OECD-ovog regionalnog centra za tržišno natjecanje (RCC)
koji se održao u u Budimpešti
od 17. do 19. ožujka, na temu
mjera i obveza koje poduzetnici
preuzimaju u predmetima zaštite
tržišnog natjecanja. Predstavnici
Agencije su u okviru teme izložili
predmet: “AZTN protiv Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.”.
Predavanja na seminaru su
održali stručnjaci za pravo tržiš-

nog natjecanja iz OECD-a, mađarske i britanske agencije, Europske
komisije te Ministarstva pravosuđa SAD-a. Oni su predstavili svoja
iskustva u sudjelovanju u postupcima zaštite tržišnog natjecanja,
sa svrhom upoznavanja sudionika
s metodama i tehnikama te odabirom mjera i prihvaćanjem obveza poduzetnika u predmetima
u području tržišnog natjecanja.
Kroz praktične primjere izloženi
su problemi u ocjeni dopuštenosti koncentracija i prihvatljivosti

prihvaćanja obveza poduzetnika,
kao i problematika vezana uz
odabir mjera i izbor povjerenika
u prezentiranim predmetima.
Sudionici seminara također
su podijeljeni u grupe zajednički
rješavali nekoliko stvarnih i hipotetičkih predmeta. Prvi predmet
odnosio se na ocjenu prihvatljivosti ponuđene mjere poduzetnika prilikom ocjene dopuštenosti koncentracije, nakon čega
je uslijedilo izlaganje o stvarnom
rješenju navedenog predmeta u

američkom Ministarstvu pravosuđa. Drugi hipotetički predmet
odnosio se na različite strategije
pregovora poduzetnika prilikom
predlaganja obveza tijelu za zaštitu tržišnog natjecanja. Budući
da su seminari i radionice RCC-a
namijenjeni usavršavanju stručne službe nacionalnih agencija u
specifičnim pitanjima vezanima
uz provedbu pravila o tržišnom
natjecanju, troškove seminara za
predstavnike nacionalnih agencija
snose mađarska agencija i RCC.

Zaposlenik AZTN-a na edukaciji u Glavnoj upravi
za tržišno natjecanje Europske komisije

Predavanja studentima
Ekonomskog i Pravnog fakulteta

P

M

redstavnik Agencije za zaštitu
tržišnog natjecanja je tijekom
ožujka sudjelovao u godišnjem
programu obuke o zaštiti tržišnog
natjecanja koje za službenike nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog
natjecanja država članica Europske unije organizira Glavna uprava za tržišno natjecanje Europske
komisije (DG COMP). Edukacija
se održavala od 2. do 27. ožujka

2015. u Bruxellesu, a zaposlenik Agencije je bio raspoređen u
Odjel za kontrolu koncentracija.
Za vrijeme stručnog boravka u
DG COMP-u, AZTN-ov zaposlenik je radio na postupcima ocjene
dopuštenosti koncentracija u EK
te je sudjelovao na brojnim sastancima koji su se održavali na
različitim razinama odjela i uprave
DG COMP-a odnosno sa stran-

kama čiji su predmeti bili u tijeku.
Također, prošao je teoretske i
praktične trening cikluse kontrole
koncentracija, antitrusta, provođenja inspekcija, sigurnosti i etike
EK, upotrebe IT alata itd. Uz to,
imao je priliku predstaviti ustrojstvo i djelokrug rada AZTN-a te
neke predmete ocjene dopuštenosti koncentracije koje je vodio
AZTN.

r.sc Tatjana Peroković, članica Vijeća za zaštitu tržišnog
natjecanja je tijekom ožujka studentima Ekonomskog i Pravnog
fakulteta u Zagrebu održala predavanja o politici konkurencije.
Redovnim studentima prve godine
Pravnog fakulteta u Zagrebu je u
okviru predmeta Politička ekonomija predavala na temu “Politika
konkurencije i regulacija/regula-

tori”, a polaznicima Diplomskog
studija smjera Financije je u okviru kolegija Regulacija i nadzor
financijskog sektora održala predavanje na temu “Banke i politika
konkurencije”. Pitanja studenata
su uglavnom bila na temu nadležnosti AZTN, financiranja i kontrole rada odnosno nenajavljenih
pretraga i ovlasti AZTN-a za izricanje upravno-kaznenih mjera.
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Milijunske kazne
talijanskim
osiguravateljima

Razmjena
informacija je
povreda prema cilju

Uvjetna koncentracija
na tržištu medicinskih
pomagala

Kazne za
nepridržavanje obveza
u koncentraciji?

Talijanska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja izrekla
je kazne u ukupnom iznosu od
29 milijuna eura dvama osiguravajućim društvima zbog dogovora o međusobnom nenatjecanju na natječajima javnih
prijevoznika. Generali i Unipol,
osiguravatelj koji je u međuvremenu postao dio UnipolSai grupe, kažnjeni su s 12 odnosno 17
milijuna eura. Agencija je utvrdila da su ova dva osiguravatelja provodila kartel složivši se
da neće sudjelovati na natječajima za pružanje osiguranja za 15
poduzetnika koji se bave javnim
prijevozom.Agencija ovaj kartel,
koji je trajao od 2010. do 2014.
godine i uključivao 58 različitih sporazuma, smatra vrlo ozbiljnim, opisujući ga kao jedinstvenu i kontinuiranu povredu
s ciljem nesudjelovanja na konkurentnom tržištu. I Generali i
UnipolSai snažno su se usprotivili rješenju talijanske agencije,
tvrdeći da ne postoji jasan dokaz paralelnog ponašanja te su
najavili podnošenje tužbi.

Najviši europski sud je presudio da su poduzetnici koji dijele komercijalno osjetljive informacije nedvojbeno sudionici
kartela, bez da Europska komisija treba dokazati protutržišne
učinke, te da je razmjena informacija između konkurenata, koje
utječu na “vremenski raspored,
opseg i pojedinosti” tržišnog
postupanja, protutržišna po svojem cilju.
“Doista, na temelju teksta (tadašnjeg) članka 81. stavka
1. UEZ-a ne može se zaključiti
da su zabranjena samo usklađena djelovanja koja imaju izravan utjecaj na cijene koje plaćaju krajnji korisnici”, navodi Sud
EU-a. U svojoj odluci iz 2008.
Komisija je utvrdila da su između
2002. i 2003. godine poduzetnici Dole, Weichert i Chiquita redovno raspravljali i međusobno
si objavljivali planove za formiranje cijena banana. Sud je ovom
presudom odbio žalbu poduzetnika Dole i podržao odluku Komisije, kao i presudu Općeg suda
kojem se Dole žalio 2013.

Europska komisija uvjetno je
odobrila koncentraciju vrijednu
12,4 milijardi eura, kojom Zimmer Holdings stječe konkurentskog poduzetnika Biomet na tržištu proizvodnje medicinskih
pomagala, nakon što su stranke ponudile izmijenjeni paket obveza koje su preuzele radi otklanjanja štetnih učinaka za tržišno
natjecanje. Komisija je otvorila
drugu fazu postupka u listopadu
prošle godine, zbog naznaka da
bi predložena koncentracija mogla izazvati povećanje cijena za niz
ortopedskih proizvoda na europskom tržištu, uključujući ugradbena koljena i laktove. Obveze koje
je predložio Zimmer Holdings uključuju prijenos, na budućeg
kupca, prava intelektualnog vlasništva, licencija i dozvola, ugovora s kupcima, zajedno s najmovima, tehničkom pomoći i obukom
Zimmerovih podružnica u Europi,
a naročito u Danskoj i Švedskoj.
Ovu koncentraciju već je odobrila japanska Trgovinska komisija,
no još se čeka odobrenje američke Savezne trgovinske komisije.

Španjolska Nacionalna komisija
za tržišta i tržišno natjecanje pokreće postupak jer Mediaset, odnosno njegovo društvo kći Telecinco i kanal Cuatro, kanal koji se
prima bez naknade, nisu ispunili svoje obveze u okviru uvjetno
dopuštene koncentracije. Komisija
je objavila da je, unatoč obećanjima ispunjenja određenih uvjeta u
Telecincovom preuzimanju Cuatra
prije pet godina, matično društvo
Mediaset u više navrata prekršilo
ključne obveze. Komisija će otvoriti novi postupak zbog nepridržavanja obveza, što bi moglo dovesti i do izricanja kazni. Konkretno,
radi se o mjeri u vezi s prodajom
televizijskih oglasa, prema kojoj se
Telecinco obvezao na nevezivanje
uz komercijalne reklamame pakete. No, Mediaset je oglašavanje na
kanalima Telecinco i Cuatro, među
ostalima, vezao uz svoje programske pakete. Takvim kršenjem uvjeta španjolska će Komisija nastojati
dokazati i da je Mediaset zloporabio svoj vladajući položaj na tržištu, što se također trebalo spriječiti preuzetim obvezama.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska,
tel.: +385 1 617 64 48, fax: +385 1 617 64 50,
www.aztn.hr, agencija.ztn@aztn.hr
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Odluke AZTN-a
objavljene u ožujku
2015.
• Eko gas d.o.o., Zagreb -

upit o primjeni Pravilnika o
uređajima, opremi i sustavima
za pogon motornih vozila
plinom (Narodne novine, broj:
78/14 i 97/14) - Mišljenje

• Ministarstvo zaštite okoliša
i prirode - Nacrt prijedloga
iskaza o procjeni učinka
Zakona o sprječavanju
unošenja i širenja stranih
te stranih invazivnih vrsta i
upravljanju njima - Mišljenje

• Ministarstvo socijalne

politike i mladih - Nacrt
prijedloga iskaza o procjeni
učinaka propisa za nacrt
prijedloga obiteljskog zakona,
s konačnim prijedlogom
zakona i teze za obiteljski
zakon - Mišljenje

• Ministarstvo zaštite okoliša
i prirode - Nacrt prijedlog
iskaza o procjeni učinaka
Zakona o provedbi Uredbe
EU br.517/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća od 16.
travnja 2014. o fluoriranim
stakleničkim plinovima i
stavljanju van snage Uredbe
(EZ) br. 842/2 - Mišljenje

Marija Sabljak, stručna referentica
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju
marija.sabljak@aztn.hr

